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So far, development programs have been examined from several perspectives.The present study, which has been conducted with a quantitative and qualitative mixed approach,
examines these programs from the perspective of intergenerational justice in the energy
sector (with emphasis on the oil and gas industry).In this study, after library studies and
specialized interviews, indicators were designed to achieve the goal of international justice in the energy sector and were accredited by experts in this field, while these indicators were ranked using the Topsis method.Then, in the form of a focus group, a detailed
study of development programs and the number of clauses that directly or indirectly
refer to the issue of international justice in the energy sector with emp behasis on oil
and gas were discussed. Re-validating the clauses and adapting them to the priorities obtained was another step in this research.The results of the present study show that development programs from the perspective of intergenerational justice in the energy sector
during the first to sixth programs have addressed the issue with different approaches and
priorities, and of course later programs have been more accurate and comprehensive,
while The most important difference in this trend has been the importance of paying
attention to the cost of oil revenues in the final programs.
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مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی برنامههای توسعه از منظر عدالت بیننسلی در بخش نفت و گاز:
طراحی شاخص و ارائه پیشنهاد سیاستی
*محمد نوروزی

1

 ،امیرحسین خورشیدی اطهر

1

 .1گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ،دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 19 :مرداد 1400

تاریخ پذیرش 24 :شهریور 1400

تاریخ انتشار 12 :بهمن 1400

کلیدواژهها:

انرژي ،برنامه توسعه،
عدالت بيننسلي،
برنامه هفتم

کمي و کيفي به

تاکنون برنامههاي توسعه از مناظر گوناگونی
بررسی شده است .پژوهش حاضر با رويکرد ّ
بررسي اين برنامهها از منظر عدالت بيننسلي در بخش انرژي (با تأکيد بر صنعت نفت و گاز)پرداختهاست.
در اين پژوهش پس از مطالعات کتابخانهاي و مصاحبههاي تخصصي ،شاخصهايي براي تحقق عدالت
بيننسلي در بخش انرژي طراحی و توسط متخصصان این حوزه اعتبارسنجي و نهایتاً اين شاخصها
با استفاده از روش تاپسيس ( )Topsisرتبهبندي شد .پس از آن در قالب گروه کانوني به مطالعه دقيق
برنامههاي توسعه و احصاي بندهايي که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به عدالت بيننسلي در بخش
انرژی با تأکید بر نفت و گاز اشاره داشتهاند ،اقدام شده است .اعتبارسنجي مجدد بندها و تطبيق آنها
با اولويتهاي بهدستآمده مرحله دیگری از این پژوهش است .نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد که
برنامههاي توسعه از منظر عدالت بيننسلي در بخش انرژي در طول برنامه اول تا ششم با رویکردها و
اولویتهای متفاوتی به موضوع پرداختهاند و البته برنامههای متأخر ،جامعیت بیشتری داشتهاند ،مهمترین
تفاوت در این سیر ،اهمیت یافتن توجه به شیوه هزینه درآمدهای حاصل از منابع نفتی در برنامههای پایانی
بودهاست .این مقاله در پایان نیز بر اساس شاخصهای احصایی و رتبهبندی نخبگانی ،پیشنهاداتی برای
برنامه هفتم توسعه از منظر عدالت بیننسلی ارائه میدهد.

* نویسنده مسئول:
دکتر محمد نوروزی
نشانی :تهران ،دانشگاه امام صادق ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت ،گروه مدیریت صنعتی.
رایانامهmd.noruzi@gmail.com :
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مقدمه
«توسعه» و مفاهيم جايگزين يا مشابه آن ،يكي از
موضوعاتي است كه طي دهههاي اخير مورد مدا ّقه
فراوان پژوهشگران قرار گرفته و نگاهها و رويكردهاي
موافق و مخالف بسياري را درگير خود کردهاست.
طرح برخي مباحث نظير تقدم توسعه سياسي بر
توسعه اقتصادي يا بالعكس ،تخريب خالق ،دوگان
توسعه و آزادي ،توسعه پايدار ،توسعه معكوس و
مواردي از اين دست موجب گستردگی ادبيات اين
حوزه در داخل و خارج كشور شدهاست.
با هر تعریفی از توسعه ،توجه به چالشهای جانبی
آن موضوعی قابل تأمل است .يكي از چالشهاي
اساسی نظام برنامهریزی در کشور نحوه استفاده از
عواید نفتی است .از اینرو ،در متن برنامههاي توسعه
فارغ از ميزان موفقيت آنها در مرحله عمل -ميزانتوجه به مسئله «عدالت» ،بهويژه «عدالت بيننسلي»
در زمينههايي نظير «منابع طبيعي و انرژي» حائز
اهمیتی دو چندان است ،اما مشاهده میشود که
میزان پرداختن و اهمیت دادن به عدالت ،به مفهوم
عام آن در توسعه مورد اتفاق نظر متخصصان و
تحليلگران نیز نیست ،کما اینکه اریک و سوربیک،
عدالت و توسعه را دو ویژگیای که دارای تعارض و
تضاد با یکدیگر هستند ،میدانند و در مقابل سامرز و
اسمیت ،توجه به عدالت اجتماعی و حقوق بیننسلی
را دو عاملی میدانند که رفاه بشر را به سمت رفاهی
پایدار سوق میدهد.
اقتصاد كالن در رويكردهاي كينزينهاي جديد
و كالسيكهاي جديد ،مدلسازي اقتصادي
بيندورهاي را مطرح کرده است .در اين رويكردها
در حوزههاي مختلف مانند الگوي بهينه مصرف
بيندورهاي ،الگوي سرمايهگذاري بيندورهاي و
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بیننسلي مدلهايي توسط رومر ،ساالي مارتين،
لوكاس و ديگران ارائه شده كه ايده اصلي آنها
مبتني بر عدالت بيننسلي و بيندورهاي است .در
مباحث اقتصاد بخش عمومي نيز در حوزه چگونگي
تخصيص منابع مالي و چگونگي تدوين بودجه
سنواتي از الگوهاي كنترل بهينه براي رعايت عدالت
بيندورهاي استفاده شدهاست.
در دهه هفتاد اين سؤال در بين اقتصاددانان
مطرح شد كه با فرض وجود منابع پايانپذير و
امكان سرمايهگذاري بر داراييهاي فيزيكي ،مالي و
انساني چگونه ميتوان مسيري براي رشد تصور كرد.
مدلهاي رشد اقتصادي كه منابع طبيعي را وارد
مدل رشد كرده و مسئله را به صورت جامع بررسي
كردهاند ،پاسخي به اين نياز بودهاند .مسئلهاي كه در
اين میان وجود دارد ،این است که اگر اقتصاد جامعه
به شدت به مصرف منابع پايانپذير وابسته باشد و از
آنجا که اين منابع در طول زمان در حال تهي شدن
هستند ،چگونه ميتوان مطمئن بود كه رفاه جامعه
در نسلهاي دورتر به شدت افت نخواهد کرد؟ آيا
ميتوان سياستي پيشنهاد كرد كه پايداري مصرف
در طول زمان را تضمين كند؟
با اينكه فرايند توسعه اقتصادي در كشور ،تحت
تأثير نيازهاي داخلي ،ضرورتهاي منطقهاي و
روندهاي بينالمللي بوده است و نميتوان بدون
توجه به مؤلفههاي درونساختاري به تحليل توسعه
اقتصادي در كشور پرداخت (مصلينژاد)10 :1396 ،
در هر صورت توجه تحليلي و تدقيقي به جنبههاي
مختلف توسعه با رويكردهاي ارزشي بسيار ضروري
است.
پژوهش حاضر كوشيده است ابتدا با استخراج
شاخصهای بیننسلی و رتبهبندی آنها ،نگاهي
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سياستي به مطالعه تطبیقی برنامههای توسعه پس
از پیروزی انقالب اسالمی از منظر عدالت بیننسلی
در بخش انرژی بپردازد و با استفاده از آن شاخصها،
این برنامهها را مورد مداقه و مقایسه قرار دهد.

 .1ادبیات موضوع
تاکنون مطالعات متعددی پیرامون بررسی عدالت
بیننسلی در اقتصاد ایران صورت گرفته که به برخی
از این موارد اشاره میشود.
فیاضی و دیگران در مقاله خود با عنوان «پایداری
بودجه براساس برقراری عدالت بیننسلی در
بهرهبرداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)»
به بررسی پایداری بودجهای در ایران میپردازند.
ایشان نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط میان
عدالت بیننسلی در بهرهبرداری از منابع طبیعی
با پایداری بودجهای را بررسی میکردند و سپس
پایداری بودجهای ایران و رعایت عدالت بیننسلی را
با استفاده از اطالعات بودجه به ترتیب در دو مقطع
زمانی  1381−1395و  1396−1455سنجش و
پیشبینیمیکنند.
پورعزت و دیگران در مقاله خود با عنوان
«شناسایی مؤلفههای ناظر بر رعایت عدالت
بیننسلی در خطمشی بودجهای ایران» با هدف
شناسایی شاخصهای عدالت بیننسلی در خطمشی
بودجهای کشور نوشتهاند .نتیجه این پژوهش ،بروز
و ظهور چهارده تم در قالب چهار مقوله است که به
ترتیب اهمیت عبارتاند از :تعهدات و خطمشیها،
منابع ،زیرساختهای فنی و قانونی و مقررات.
همچنین شاخصهای تعیینکننده این مقولهها
به ترتیب اهمیت ،شامل افزایش درآمدهای مالیاتی،
توجه به محیط زیست ،افزایش بودج ه آموزش،

کاهش وابستگی به نفت ،افزایش سرمایهگذاری برای
حفظ آب ،افزایش سرمایه صندوق توسع ه ملی ،توجه
به انرژیهای نو و تجدیدپذیر ،پرهیز از خامفروشی،
کاهش میزان مصرف منابع طبیعی و افزایش میزان
توجه به خاک و جنگلها است.
توحیدینیا در مقاله خود با عنوان «اثر تحقق
عدالت بیننسلی بر میزان انباشت داراییهای
سرمایهای کشور» فارغ از مناقشههای مفهومی حوزه
«عدالت بیننسلی» قاعده هارتویـک را به عنوان
مبنایی برای تحقق عدالت بیننسلی در نظر گرفته و
میکوشد با مدلسازی وضعیت اقتصـاد کـالن ایران
به تحلیل اثر سرمایهگذاری درآمدهای حاصل از
صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان اسـتراتژی
تحقق عدالت بیننسلی بر سطح انباشت بـینزمـانی
و بلندمـدت دارایـیهـای سـرمایهای بـه عنـوان
عوامل رشد و توسعه پایدار بپردازد.

یکـی از مهمترین
یافتههای تحقیق نشان میدهد که کوشش برای
تحقق عدالت بیننسلی در بهرهبرداری از منابع
نفـت و گاز کشور باعث بهبود قابل مالحظه روند
انباشت سرمایه در بلندمدت شده که ایـن امـر بـه
نوبـه خـود رشد و توسعه اقتصادی را برای سالهای
متمادی نوید میدهد.
توحیدینیا در مقاله دیگر خود با عنوان«همسویی
تحقق عدالت بیننسلی در بهرهبرداری از درآمد منابع
هیدروکربوری با رفاه اقتصادی بلندمدت در ایران»
تالش کرده با ارائه یک مدل نسلهای همپوش،
متناسب با شرایط اقتصاد ایران ،رابطه بین تحقق
عدالت بیننسلی در بهرهبرداری از درآمد منابع نفت
و گاز کشور و سطح رفاه جامعه را در خلل زمان
بررسی کند.
نتیجه تحقیق حاکی از آن است که سطح مصرف
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خانوارها و همچنین ،میزان بهرهمندی آنها از اوقات
فراغت در هنگام تحقق عدالت بیننسلی بهبود یافته
و وضعیت رفاه خانوارها در طول دوران زندگیشان
بهبود قابل مالحظهای پیدا خواهد کرد.
بايد گفت با اينكه از نظر پژوهشي ،نقدهاي
گستردهاي بر برنامههاي توسعه صورت گرفته،
ولي تعداد اندكي از اين پژوهشها به تحليل اين
برنامههاي از جنبه «عدالت بيننسلي» پرداخته
است .در حالی که مشاهده میکنیم مطالعات
گستردهای به بررسی اقتصاد ایران از این جنبه
پرداختهاند .نوآوری اصلي اين پژوهش در اين است
که درباره برنامههاي توسعه از منظر عدالت بيننسلي
در بخش انرژي بحث و بررسي کرده و برای برنامه
هفتم توسعه نیز توصیههای سیاستی مرتبط با
عدالت بیننسلی ارائه میدهد.

 .2روششناسی پژوهش
طي يک سند ابالغي در سال  1384از سوي
مقام معظم رهبري ،نقشه کالن و راهبردهاي
اصلي جمهوري اسالمي ايران در سال ( 1404سند
بیستساله) مشخص شد و بر اساس اين سند ،در
چشمانداز بيست ساله ،ايران کشوري توسعهيافته
با جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح
منطقه با هويت اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در
جهان اسالم و دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط
بينالملل است.
فارغ از شناسایی ضعفها ،موانع اجرایی و
آسیبشناسیهای الزم در امر اجراسازی برنامههای
توسعه و سیاستهای کالن ،باید به این نکته توجه
شود که یکی از دوگانهاي مطرح در توسعه ،دوگان
توسعه و عدالت است که میتوان گفت اساسیترین
مبحث اقتصاد توسعه این دوگان و نحوه ارتباط این

192

دو با هم است (اردستانی و نکوئی )6 :1394 ،این در
حالی است که نگرشهای متفاوتی در مواجهه با این
دوگان در میان پژوهشگران وجود دارد .عدهای این
دو را الزم و ملزوم یکدیگر میدانند و عدهای یکی را
معارض و متضاد دیگری برشمرده وپیوستگی این
دو را محال میدانند (Erik & Thorbeke, 2007:
.)6-12
پیچیده بودن موضوع از یکسو و فقدان دادههای
قابل اعتماد از سوی دیگر ،موجب شده که ارزیابی
دقیقی از میزان موفقیت همزمان در هر دو ساحت
توسعه و عدالت بسیار دشوار باشد ،ولی با وجود
این ،میتوان تالشهای نظری در این حوزه را ارج
نهاد .دوگانی که تاکنون از مناظر گوناگون سیاسی،
اجتماعی ،تاریخی و اقتصادی به آن نگریسته شده و
حداقل در بخش نظری ،مباحث گوناگونی حول آن
صورت گرفته است.
پرسشهایی که این پژوهش در پی پاسخگویی به
آنان است ،عبارتاند از:
 .1شاخصهای ارزیابی برنامههای توسعه پس
از پیروزی انقالب اسالمی از منظر عدالت بیننسلی
چیست؟
 .2بر اساس شاخصهای استخراجشده ،بر کدام
شاخص در برنامههای توسعه پس از پیروزی انقالب
اسالمی توجه و تأکید شده و این برنامهها بر اساس
این شاخصها چه رتبهای دارند؟
 .3برای برنامه هفتم توسعه چه شاخصی باید مد
نظر برنامهریزان باشد که از منظر عدالت بیننسلی
مورد تأیید قرار گیرد؟
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جامعه پرداختهاند ،از جمله رالز که با تعریف عدالت
به عنوان فضيلت نهادهاي اجتماعي ،اصول عدالت را
اصولي ميداند که محدوديتهايي را در شيوههاي
عملي تعيين ميکند.

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3چارچوب نظری
 .1-1-3عدالت

عدالت که امری فطری است ،در مکاتب مختلف
درباره چیستی و چگونگی تحقق آن بحثهاي
مفصلي صورت گرفته و نكته جالب توجه اين
است كه فارغ از نوع مكتب سياسي و اقتصادي ،به
اصل
سبب انساني بودن وصف «عدالت» ،همواره در ِ
ضرورت وجود آن وحدت نظر بوده است ،اگرچه در
چگونگی تحقق آن ،تفاوتها و تعارضهاي جدي
وجود دارد.
سیلور نظریههای عدالت در دیدگاه اندیشوران
غربی را به سه دسته عمده تقسیم میکند:
دسته اول قواعد و نظریههای منابع محور است
که این دسته بر برابری همگانی در برخورداری از
مزیتها تأکید میکند .از دانشمندانی که در این
دسته به بیان اندیشههای خود اهتمام داشتهاند،
میتوان به الک ،نویزیک و الورکین اشاره کرد.
دسته دوم قواعد و نظریههای فرایندمحور است
که بر اساس آن محصول کا ِر هر دسته برای خودش
است و افراد آزادیهای برابر دارند .از دانشمندان این
دسته میتوان به سیلور و هایک اشاره کرد.
دسته سوم قواعد و نظریههای نتیجهمحور و
غایتگرا است و با بررسی نتیجههای حاصله به
سهمبری افراد میپردازند .از دانشمندان این حوزه
میتوان به بنتهام و جان استوارت میل اشاره کرد.
برخي از پژوهشهايي که در اين زمينه با تمرکز
به مفهوم به ارائه معيارهاي تحقق اين ارزش در

خاندوزی و نورانی نیز برای عدالت اقتصادی چهار
زیرمجموعه ارائه کردهاند :حقوق مبادالتی ،حقوق
بازتوزیعی ،حقوق تولیدی و حقوق مصرفی .در
پژوهش احمدی ،مبنای عدالت توزیعی حقوق افراد
و رعایت استحقاق ناشی از کار و نیاز آنهاست.
درنهایت ،اینکه به بیان الجوردی و همکاران سه
معیار مهم در تحقق عدالت وجود دارد:
 .1حفظ ثروت و نیاز به معنای تبدیل ثروتهای
طبیعی به دیگر سرمایهها.
 .2رفع فقر وعدم تبعیض درتوزیع فرصتها.
 .3توازن اجتماعی به معنای رفع اختالف طبقاتی
فاحش بین مردم و برقراری مساوات به منظور حفظ
توازن اجتماعی.
مرور همین کلیدواژه نشان ميدهد که عدالت،
دغدغهاي اساسي براي مجریان و سياستگذاران در
کنار پژوهشگران از مکاتب مختلف و با ادیان متفاوت
بوده و نهتنها از نظر محتوا و مبادی (چیستی و
چرایی) ،بلکه از جهت شیوه تحقق (چگونگی) نیز
اتفاق نظر وجود ندارد.
 .2-1-3عدالت بيننسلي

عمده پژوهشهای عدالت بیننسلی در چارچوب
بوده (فیاضی و همکاران:1398 ،
«مطلوبیتگرایی» 
 )5و این در حالی است که کاخکی و همکاران نتیجه
میگیرند که برای بررسی تعریف عدالت بیننسلی در
منظر لیبرال باید نظر تکتک افراد را مطالعه کرد.
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رالز بيان ميکند که زندگي انسانها منوط به يک
برنامه همکاري است که اين برنامه به اندازه زندگی
انسان وسعت دارد .وي همان مفهومي از عدالت
که در يک نسل جريان دارد را در همکاري بين
نسلها نيز تعميم ميدهد .وي در نوشته ديگر خود،
عدالت بيننسلي را از وظايفي که شهروندان نسبت
به جانشينان خود مديوناند ،ميداند و معتقد است
عدالت الزاماتي را براي انسان حال حاضر بار ميکند
که در ارتباط با انسان آينده است.
میر معتقد است عدالت بیننسلی مفهومی است
که فقط معطوف به نسلهای آینده است ،چراکه
نسل حاضر نمیتواند حقی از گذشتگان را در زمان
حیاتشان نقض کنند .اگر هم بخواهند جبران کنند،
امکانش را ندارند.
تامپسون معتقد است که عدالت بيننسلي
نظريهاي است در مورد استحقاق و حقوقي که روابط
بيننسلي در يک جامعه ايجاد ميکند و جامعهاي را
از منظر بيننسلي عادالنه ميداند که هر نسل سهم
عادالنهاي براي رفع نيازهاي خود بردارد.
در کنار این پژوهشها ،پژوهشگرانی نیز به اهمیت
و موضوع این مبحث در اسالم پرداختهاند .برای
مثال ،نعیمی و قاسمی به مطالعه این ویژگی در آیات
و روایات پرداخته و بیان میکنند که در آیات قرآن
کریم در هشت دسته مختلف و در روایات در ن ُه گونه
روایی این مفهوم بیان شدهاست.
 .3-1-3برنامههاي توسعه

همانگونه كه در مقدمه نيز اشاره شد ،برنامههاي
توسعه ،يكي از ابزارهاي برنامهريزي در دسترس
سياستگذاران براي ايجاد وحدت جهت و رويه
در امر سياستگذاريِ كشورهاست .بعد از پيروزي
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انقالب اسالمي ،شش برنامه توسعه در دست اقدام
قرار گرفتهاست ،البته آسيبشناسيهاي متعددي
درباره اين برنامههاي توسعه صورت گرفتهاست.
مصلينژاد معتقد است كه استفاده از ابزار
برنامهريزي براي پيشبرد بهينه امور و تحقق اهداف
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مورد بيمهري قرار
گرفتهاست و به عنوان نمونه به عدم تصويب اولين
برنامه پس از انقالب در تير سال  1362كه توسط
دولت تهيه شد ،ولي در مجلس مورد تصويب قرار
نگرفت ،اشاره ميكند.
صادقي شاهداني و قويدل ،عالوه بر اشاره به نقش
نفت و درآمدهاي نفتي به عنوان يكي از مؤلفههايي
كه ميبايست در امر برنامهريزي كالن كشورهاي
اسالمي مد نظر قرار گيرد ،داليل مشتركي را كه سبب
بروز مشكالت اقتصادي در اين كشورها شده ،به این
شکل طبقهبندي كردهاند :جمعيت زياد و بهرهوري
پايين ،تأخير در اصالحات نهادي و سياسي ،دولت
بسيار بزرگ و هزينهبر ،سيستم آموزشي ناكارآمد و
ناكافي ،بازارهاي مالي توسعهنيافته ،محدوديتهاي
ناكارآمد تجاري و سياستهاي نامناسب براي نرخ
ارز.
براي كشورهاي نفتي در ميان كشورهاي اسالمي
در حال توسعه بهتر است به سراغ بررسيهاي
عميقتر و بلندمدتتر در مورد ذخاير منابع خود
بروند و تأثير آن را بر سطح رفاه كشور بررسي كنند.
شايد بتوان گفت كه سياستهاي مالي مهمترين
سياست در كشورهاي نفتي در بلندمدت است،

به اين خاطر كه آنها ميتوانند در مقابل نوسانات
قيمتي نفت ،حاشيه امن مناسبي براي خود ايجاد
كنند تا بتوانند عدالت بيننسلي را در بهرهبرداري از
منابع طبيعي ،طراحي استراتژيهاي مخارج دولتي
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و سرمايهگذاريهاي بخش عمومي اجرا کنند .اگر
چه بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه اين كشورها
بايد برنامهريزيهاي خود را به سمتي معطوف كنند
كه وابستگي اقتصاد را به درآمدهاي نفتي كاهش
دهند و توجه بيشتري به بخشهاي غيرنفتي اقتصاد
داشتهباشند (صادقي شاهداني و قويدل.)1396 ،
 .4-1-3برنامههای توسعه در ایران

برنامههاي چندساله توسعه ،يكي از تجاربي است
كه در كشورهاي گوناگون براي توسعه اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي استفاده ميشود .در
ايران نيز قبل از پيروزي انقالب اسالمي ،شش برنامه
عمراني تحت دو برنامه هفت ساله و چهار برنامه پنج
ساله تهيه و اجرا شد :برنامه اول عمراني كشور (-34
 ،)27برنامه دوم عمراني كشور( )34-41برنامه سوم
عمراني كشور ( ،)41-46برنامه چهارم عمراني كشور
( ،)46-51برنامه پنجم عمراني كشور ( )51-56و
برنامه ششم عمراني كشور (.)56-61
البته صادقي شاهداني و قويدل معتقدند كه سبك
اين برنامهريزيها با توجه به دانش اقتصاد آن روز،
بيش از پيش به رشد اقتصادي و توليد ناخالص
ملي اهميت ميداده و بحثهاي مربوط به توسعه
صهاي توسعه انساني به صورت جدي
انساني و شاخ 
نشده بود .بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيز
مطرح 
برنامههاي توسعه ادامه يافت و تا پايان سال ،1396
پنج برنامه توسعه تصويب و اجراي آن خاتمه يافته و
برنامه ششم توسعه نيز در مرحله اجرا است.
برنامه اول توسعه ( )1368-1372با
رویکرد بازسازي خرابيهاي جنگ تحميلي ،با
هدفگذاریهایی نظیر رشد اقتصادي ،كاهش
وابستگي اقتصادي ،ايجاد امنيت قضايي ،ارتقاي
فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و آمايش سرزمين

تهیه شد ،در حالی که رویکرد برنامه دوم توسعه
( ،)1374-1378دروننسلی بود و با تالش براي
تحقق عدالت اجتماعي ،رشد و توسعه پايدار با
محوريت بخش كشاورزي ،توسعه بيشتر صادرات
غيرنفتي ،تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در
كمي حرکت کرد،
جهت تعريف اهداف به صورت ّ
ولی به سبب فقدان راهبرد مشخص در برنامه براي
اجرا و نيل به اهداف و مشخص نبودن دوره و تواتر
رفتارها ،چالشهایی داشت.
برنامه سوم توسعه ( )1379-1383نیز بر اصالح
سازمانی کشور تأکید کرد ،هرچند فقدان اولويت
مشخص در برنامهها ،مشخص نبودن كارگزاران و
مجريان ،مشخص نبودن شاخصهاي اندازهگيري،
مشخص نبودن دوره و تواتر رفتارها و فقدان ضمانت
اجرايي از چالشهای این برنامه بود ،ولی رشد اولیه
در برنامهنویسی در حال رخ دادن بود ،بهگونهای
که برنامه چهارم توسعه ( )1384-1388با رویکرد
بیننسلی نوشته و رشد پايدار اقتصادي داناييمحور
در آن پررنگ شد .در برنامههای پنجم و ششم نیز
رشد قابلتوجهی به وقوع پیوسته بود.
 .2-3گردآوری و تجزی هوتحلیل دادهها

همانگونه که اشاره شد به منظور ارزیابی
برنامههای مختلف توسعه از منظر عدالت بیننسلی
در بخش انرژی ،گامهایی در این پژوهش طی شد.
ابتدا در تیم پژوهش به استخراج گزارهها و بندهایی
که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع عدالت
بیننسلی در بخش انرژی داشتند ،اقدام شد و در
گروه کانونی ،این گزارهها بحث و جمعبندیشد.
در گام دیگر ،شاخصهایی که میتوانست به منظور
بازنمایی عدالت بیننسلی در بخش انرژی شناخته
شود ،استخراج شد .در این مرحله ،ضمن مراجعه به
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی خبرگان تأییدکننده پرسشنامه شماره 1
شماره

رشته تحصیلی

سابقه در حوزه انرژی

شماره 1

دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز

هشت سال

مالحظات نسبت به
شاخصها

مورد تأیید

شماره 2

دکتری اقتصاد (با تأکید بر عدالت)

ده سال

مورد تأیید

شماره 3

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

سه سال

مورد تأیید

شماره 4

دکتری حقوق نفت و گاز

ده سال

مورد تأیید

شماره 5

دکتری اقتصاد (با تأکید بر بخش عمومی)

پانزده سال

اصالح مواردی از پرسشنامه

شماره 6

دکتری اقتصاد (با تأکید بر صندوقهای نفتی)

ده سال

اصالح مواردی از پرسشنامه

کتابها و مدارک پژوهشی از نظرات و تأیید خبرگان
نیز استفاده شد که اطالعات جمعیتشناختی آنها
در جدول شماره  1آورده شدهاست.
در گام پایانی نیز بر اساس تطبیق بندهای
برنامههای توسعه با شاخصهای استخراجی ،ارزیابی
توصیفی از هریک از برنامههای توسعه و نوع پرداخت
آنها به مسئله عدالت بیننسلی در بخش انرژی ارائه
شدهاست.
 .3-3شاخصهای تأییدشده

پس از مطالعات کتابخانهای و بررسیهای تیم
پژوهش ،فهرست اولیه شاخصها استخراج شده و
به تأیید خبرگان (بر اساس پرسشنامه شماره )1
رسید .ضمن اینکه موارد اصالحی نیز اعمال شد.
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تجدیدناپذیر بحث آن به طور جدیتر مطرح
شده است ،اما این دو دلیل ذکرشده برای اعمال
سیاستهای صرفهجویانه در مصرف انرژی برای
کشورها کافی نبود؛ بنابراین با وقوع اولین شوک
ی به دو
نفتی در سال  1973کشورهای صنعت 
نکته مهم دیگر دست یافتند که آنها را به اعمال
سیاستهای صرفهجویانه ترغیب کرد.
یکی از آن دالیل ،این بود که این کشورها به
میزان وابستگی رشد و توسعه اقتصادی خود به
ی بردند و دومین نکته حاصل از این شوک
انرژی پ 
را میتوان پی بردن به نقش انرژی در روشهای
تولید و فناوریهای آن زمان دانست .با درک این دو
نکته ،کشورهای توسعهیافته صنعتی تصمیم گرفتند
سیاستهایی را برای صرفهجویی در مصرف انرژی و
باال بردن کارایی مصرف آن اتخاذ کنند.

 .1-3-3توجه به صرفهجويي در بخش مصرف منابع
حاصله از نفت و گاز

 .2-3-3توجه به توليد صيانتي در استخراج منابع نفتي

صرفهجویی در مصرف انرژی از چالشهای عصر
حاضر است که با گسترش تبعات زیستمحیطی
مصرف انرژی و نیز کاهش ذخایر انرژیهای

از واژه «تولید صیانتی» تعاریف متعددی ارائه
شدهاست .در بند هفت از ماده قانون اصالح قانون
نفت مصوب سال  ،1390تولید صیانتشده ذخایر
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هیدروکربنی عبارت است از« :همه عملیاتی که به
برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از
منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور منجر
شده و نیز باعث جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخه
تولید نفت بر اساس سیاستهای مصوب میشود».
تمرکز اصلی مفهوم تولید صیانتی بر حداکثرسازی
ارزش اقتصادی منافع حاصل از یک مخزن در طول
عمر آن است .بدیهی است توجه بیشتر به تولید
صیانتی در برداشت از منابع فسیلی ،نسلهای آینده
را در استفاده از این منابع ،بیش از پیش منتفع
میکند .از اینرو ،تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز
در یک رویکرد عقالیی و منطقی ،ضروری و مورد
تأکید است ،خواه میدان موردنظر مستقل و خواه
مشترک باشد.
تصور بهرهبرداری خودسرانه و به دور از اصول و
موازین فنی تولید صیانتی در دنیای کنونی به دور
از انصاف ،منطق و عقل است .توجه به ویژگیهای
منحصر به فرد انرژیهای فسیلی و قابلیتهای
فراوان این دسته از انرژیها ،لزوم تمرکز بر تولید
صیانتی را بیش از پیش متبلور میکند (غفاری و
تکلیف.)5 :1394 ،
یکی از نکات کلیدی در قراردادهای نفتی،
سازگاری قراردادها با اولویتهای بهینه بهرهبرداری
از منابع نفتی کشور است (درخشان .)6 :1393 ،با
توجه به وابستگی کشورهای نفتخیز به عواید نفتی
نحوه تصمیمگیری چگونگی استخراج نفت و فروش
آن در این کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
درواقع میتوان اظهار کرد که رویکرد تولید صیانتی
جای خالی سازگاری تولید را با اولویتهای بهینه
بهرهبرداری در کشور ایران پر میکند.

 .3-3-3توجه به جلوگيري از مصرف درآمدهاي نفتي
به عنوان درآمد جاري در كشور

ایران از موهبت نفت برخوردار است .از آنجا
که درآمد حاصل از صادرات نفت ،مهمترین منبع
درآمد ارزی و اصلیترین منبع درآمدی دولت
است؛ بنابراین تغییرات قیمت جهانی نفت ،موجب
نوسان در این درآمدها شده و کشور را دچار تالطم
ميکند .حفظ ثبات اقتصادی کشور نکتهای است که
بوده است .از این
همواره در نظر دولتمردان مهم 
رو ،صندوق توسعه ملی با هدف جلوگیری از مصرف
درآمدهای نفتی در درآمدهای جاری تشکیل شد
(موسوی آزاد کسمایی .)4 :1391 ،با اين رويکرد
ميتوان به جلوگيري از مصرف درآمدهاي نفتي به
عنوان درآمد جاري کشور ،که فرصت سرمايهگذاري
را از بين ميبرد ،از شاخصهایی دانست که میتواند
شاخصهای عدالت بیننسلی را بازنمایی کند.
 .4-3-3توجه به سرمايهگذاري زيربنايي با منابع
حاصل از درآمدهاي نفتي

یکی دیگر از شاخصها ،استفاده از درآمدهای
نفتی در سرمایهگذاریهای زیربنایی بود ،بهگونهای
که بتواند زمینه الزم را برای بهرهگیری کارکردی
برای نسل آتی فراهم کند.
 .5-3-3توجه به سرمايهگذاري درآمدهاي نفتي
جهت توسعه انرژيهاي جايگزين براي نسل آينده

از آنجا که انرژیهای جایگزین ،امنیت آینده
کشورها را تضمین میکنند ،باید مورد توجه
سیاستهای دولتی قرار گیرند( .مسرت)5 :1384 ،
این رویکرد با تأکید بر پایانپذیر بودن انرژیهایی
مثل نفت ،علیالخصوص برای نسلهای آینده،
به حفظ امنیت انرژی کشور با سرمایهگذاری در
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انرژیهای جایگزین و تجدیدپذیر میپردازد.

 .4-3وزندهی به شاخصها

 .6-3-3توجه به سرمايهگذاريهاي متناسب بر اساس
نيازهاي نسل آينده (مث ً
ال توسعه  )ITاز درآمدهاي
حاصل از منابع نفتي كشور

كمي
در پژوهش حاضر كه با رويكرد كيفي و ّ
انجام شده به منظور گردآوري دادهها از مطالعات
كتابخانهاي و بررسي نظرات خبرگان استفاده شده
است .در گام دیگر به منظور بررسی وضعیت هریک
از برنامههای توسعه ،شاخصهایی که نمایانگر
عدالت بیننسلی در حوزه انرژی بودند ،طراحی شد.
شاخصهای مورد نظر پس از بررسیهای دقیق در
گروه کانونی و مشورتهای الزم با خبرگان مورد نظر
در این حوزه طراحی و اتخاذ شد.

از آنجا که نیازهای نسل آتی از نظر دانش
فناورانه با نیازهای نسلهای موجود متفاوت است،
یکی از راهبردهای اتخاذی را میتوان توجه به
سرمایهگذاریهای متناسب بر اساس نیازهای نسل
آینده از درآمدهای حاصل از منابع نفتی کشور
دانست.
 .7-3-3توجه به تجهيز و بهروزرساني صنعت نفت
كشور از طريق منابع حاصل از درآمدهاي نفتي

با توجه به اینکه تا دهههای آینده ،همچنان صنعت
نفت یکی از صنایع اصلی و منابع انرژی اصلی دنیا
است؛ بنابراین توسعه درونی صنعت نفت و ارتقای
تجهیزات و سختافزارهای موجود در این صنعت را
میتوان یکی دیگر از این راهبردها دانست.
 .8-3-3توجه به ابعاد توسعه پايدار در كشور (حفظ
محيط زيست و)...

مصرف باالی انرژی اثرات زیستمحیطی بسیاری
برجا میگذارد ،در کنار اینکه این منابع را به هدر
میدهد .در بسیاری از تصمیمگیریها هزینههایی
که بر محیط زیست وارد میشود را در نظر نمیگیرند
و بر اساس هزینههای حسابداری به سیاستگذاری
میپردازند .شاخصهای زیستمحیطی که مورد
توافق مجمع جهانی اقتصاد است ،یک معیار ارزیابی
و نمرهدهی زیستمحیطی به کشورهاست.

شاخصهاي پيشنهادي ،پس از احصا و نظرسنجي
از خبرگان در قالب گروه كانوني (در دو مرحله)
بررسي نهايي و تأیيد شد .همانگونه که پیش از
این اشاره شد ،در مرحله ديگر ،اين شاخصها به
تأیید اولیه خبرگان رسید .به منظور وزندهی به
شاخصها از روش تاپسيس استفاده شد .اطالعات
جمعيتشناختي خبرگان مرحله دوم كه در
پرسشنامه اولويتبندي شاخصها مورد استناد و
ارجاع قرار گرفتند ،در جدول شماره  2آمده است.
روش تاپسیس در سال 1981توسط هوانگ و یون
ارائه شد .در این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص
ارزیابی میشوند و هر مسئله را میتوان به عنوان
یک سیستم هندسی شامل  mنقطه در یک فضای
 nبعدی در نظر گرفت .این تکنیک بر این مفهوم بنا
شده است که گزین ه انتخابی باید کمترین فاصله را
با راهحل ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن)A+i ،
و بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی (بدترین
حالت ممکن  )A-iداشته باشد (آذر و رجبزاده،
 .)1387مراحل حل مسئله به روش تاپسیس در
ادامه آمده است.
در پژوهشهایی که پرسشنامه آنها با روشهای
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جدول  .2اطالعات جمعيتشناختي خبرگان تكميلكننده پرسشنامه
سطح تحصيالت

تعداد

میانگین تجربه مرتبط

کارشناسي

3

دو سال تجربه مرتبط

کارشناسي ارشد

6

پنج سال تجربه مرتبط

دکتري

5

هفت سال تجربه مرتبط

استاد دانشگاه

4

بيشتر از دوازده سال تجربه مرتبط

تحقیق در عملیات انجام میگیرند ،نیازی به محاسبه
پایایی با توجه به ابزارهای معمول ،یعنی (روش
بازآزمایی) ،روش موازی (همتا) و روش «آلفای
کرونباخ» نیست ،چراکه در این پرسشنامهها ،تنها
به جمعآوری و تجزی هوتحلیل دادهها بر اساس
نظرات خبرگان پرداخته میشود و چون تعداد زیاد
تکمیلکنندگان پرسشنامهها در این روشها مالک
نیست؛ بنابراین روشهای معمول محاسبه پایایی
که در روشهای آماری استفاده میشوند ،در اینجا
کاربرد چندانی ندارند.
گام اول :ماتریس تصمیمگیری  Dرا به کمک
فرمول شماره  1که نرم اقلیدسی نام دارد ،به
یک ماتریس نرمال (عادی) شده تبدیل میکنیم
(نرمالسازی) 1که ماتریس بهدستآمده  NDنامیده
میشود.
.1

rij
(rij)2

∑(

mi
=1

=nij

گام دوم :ماتریس نرمال موزون را براساس فرمول
شماره  2به دست میآوریم.
.2
=A+={(max vij│jЄJ1)،(minگزینهی ایده آل مثبت

} vij│jЄJ2)│i=1،2،…،m

گام سوم :راهحل ایدهآل مثبت ( )Ai+و راهحل
ایدهآل منفی ( )Ai-را با استفاده از فرمولهای شماره
 3و  4مشخص میکنیم.
گزینه ایدهآل مثبت
=}A+={(max vij│jЄJ1)،(min vij│jЄJ2)│i= 1،2،…،m

.3
)A =(V1+،V2+،…،Vn+
+

}A-={min vij│jЄJ 1),(max vij│jЄJ2)│i=1,2,…,m

گزین ه ایدهآل منفی
.4
)A-=(V1-،V2-،…،Vn-
}J1={1،2،…،n│j is benefit
}J2={1،2،…،n│j is worst solution

گام چهارم :اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی
به ازای راهحل ایدهآل منفی و گزینه مثبت و همین
اندازه را به ازای راهحل ایدهآل مثبت و گزینه منفی با
استفاده از فرمولهای شماره  5و  6به دست میآید.

1. Normalize
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جدول  .3نتایج نهایی وزندهی به شاخصها
اولویت

شاخصه

وزن نهایی

1

توجه به سرمايهگذاري زيربنايي از طریق منابع حاصل از درآمدهاي نفتي

0/77

2

توجه به توليد صيانتي در استخراج منابع نفتي

0/64

3

توجه به جلوگيري از مصرف درآمدهاي نفتي به عنوان درآمد جاري كشور

0/55

4

توجه به سرمايهگذاري درآمدهاي نفتي جهت توسعه انرژيهاي جايگزين براي نسل آينده

0/53

5

توجه به تجهيز و بهروزرسانی صنعت نفت كشور از طريق منابع حاصل از درآمدهاي نفتي
ال توسعه  )ITاز درآمدهاي حاصل از
توجه به سرمايهگذاريهاي متناسب بر اساس نيازهاي نسل آينده (مث ً
منابع نفتي كشور
توجه به ابعاد توسعه پايدار در كشور (حفظ محيط زيست و)...

0/51
0/4

8

توجه به صرفهجويي در بخش مصرف منابع حاصله از نفت و گاز

0/37

6
7

.5

1
+ 2 2

n

} ) dj ={∑(vij-vj
+

i=1

.6

1
- 2 2

n

} ) dj ={∑(vij-vj
+

i=1

گام پنجم :نزدیکی نسبی ( Aiبرای هر گزینه) به
راهحل ایدهآل با استفاده از فرمول شماره  7به صورت
زیر محاسبه میشود.
.7
)di- ،(i=1،2،…،m
)(di-+di+

=Ci

مقدار  Ciصفر و یک است؛ بنابراین هر گزینه Ai
به راهحل ایدهآل نزدیکتر باشد ،مقدار  Ciآن به یک

نزدیکتر خواهد بود.

200

0/44

 .5-3نتایج نهایی رتبهبندی

حال که فرایند استفاده از روش تاپسیس به صورت
کوتاه توضیح داده شد ،نتایج نهایی اولویتبندی از
طریق این روش در جدول شماره  3آمده است.
 .6-3برنامههاي توسعه و عدالت بيننسلي در
بخش انرژي
 .3-6-1بررسی برنامههای توسعه براساس

شاخصهای احصایی

تحليل اوليه درباره فقدان پژوهشهاي متناسب با
موضوع عدالت بيننسلي در بخش انرژي ارائه شده و در
ادامه به استخراج بندهاي مرتبط با مسئله عدالت و عدالت
بيننسلي در حوزه انرژي (و البته با تأکید بر نفت و گاز)
در برنامههاي توسعه پرداخته شدهاست و پس از آن ،در
مرحله بعد از احصاي بندهاي مربوط به موضوع نفت و
انرژي در برنامههاي توسعه ،مواردي كه ارتباط بيشتري با
مفاهيم و مباحث عدالت داشت ،تفكيك شدند.
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بحث و بررسی پس از ارائه جداول ،نشاندهنده
شیوه و درجه اهمیت پرداخت به ابعاد مختلف
عدالت بیننسلی در بخش انرژی برنامههای توسعه
است .جدول بررسی برنامههای توسعه بر اساس
شاخصهای احصایی در ضمیمه این مقاله آورده
شده است.

جامعتری که پایداری هدفمند داشتهاند ،اتخاذ کند.
تشکیل صندوق توسعه ملی و مواردی از این دست
را میتوان نشانهای از چنین تغییر رویکردی دانست.
طبیعی است که در مقام اجرا و عمل ،چالشهای
متعددی وجود داشتهاست و میبایست مورد اصالح
قرار گیرد.

همانگونه که در جدول ضمیمه مشخص شده،
به دالیلی امکان وزندهی برنامهها از جهت رعایت
مناسبات عدالت بیننسلی وجود نداشت ،چراکه اوالً:
برنامهها لزوماً به مرحله اجرا نرسیدهاند ،ثانیاً :برنامهها
از نظر شیوه پرداخت به سیاستها از یک رویکرد
کلی تبعیت نکردهاند .برخی از آنها به شدت جزئی
هستند و برخی در کلیات باقی ماندهاند ،ثالثاً :عمق
راهبردی برنامهها در طول زمان رشد قابلتوجهی
داشته است و گاه یک سیاست در برنامه پنجم بهتر

و دقیقتر از چند بند در برنامههای اول و دوم است.

اما بررسی این برنامهها با معیار عدالت بیننسلی در
بخش انرژی در تکتک محورهای جزئی نشاندهنده
این موضوع است که شاخص «توجه به صرفهجويي
در بخش مصرف منابع حاصله از نفت و گاز» همواره
نزد سیاستگذار نسبت به شاخصهای دیگر اهمیت
بیشتری داشته و در همه برنامههای توسعه پس از
پیروزی انقالب اسالمی کشور تأکید بر این شاخص
و زمینهسازی اجرایی شدن آن قابل مشاهدهاست،
باید اشاره کنیم که الگوگیری از کشورهایی که
مصرف انرژی کمتری دارند و مقایسه با آنها در
اتخاذ چنین رویکردی بیتأثیر نبودهاست.

بنابراین علیرغم اینکه در جدول شماره ،3
شاخصهای عدالت بیننسلی در برنامههای توسعه
با نظر خبرگان وزندهی هم شده بود ،ولی در مرحله
بحث و بررسی ،به صورت تحلیلی و صرفاً با کمک
گرفتن شهودی از وزنهای مذکور به تحلیل برنامهها
پرداخته خواهد شد.

 .4بحث و نتیجهگیری
با بررسی و تطبیق سیاستهایی که در برنامههای
اول تا ششم توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی
و با محوریت عدالت بیننسلی در بخش انرژی (با
تأکید بر نفت و گاز) تصویب شده ،باید گفت منطق و
رویکرد سیاستگذاران از برنامه اول تا ششم تغییرات
داشته است .از سویی ،نگاه جزئیگرایانه

قابلتوجهی
در برنامهها به نگاهی کالنتر تغییر یافته و از
سوی دیگر ،سیاستگذار سعی کرده سیاستهای

در کنار این تأکید فراوان به این شاخص در مواردی
نیز شاهد افت و خیز نسبی در توجه به شاخصها
هستیم که گاهی در یک برنامه ،شاخص مشخصی
وزن زیادی داشته و سیاستهای ریز و درشت فراوانی
برای تحقق آن شاخص اتخاذ شدهاست ،ولی در برنامه
دیگری آن شاخص در اولویت قرار نگرفتهاست .برای
مثال ،شاخص «توجه به صرفهجويي در بخش مصرف
منابع حاصله از نفت و گاز» ،از برنامه اول تا برنامه
ششم همواره مورد تأکید بوده ،ولی توجه به مقوله
«تولید صیانتی در استخراج منابع نفتی» در برنامه اول
با تأکید بیشتری همراه بودهاست و در برنامههای دوم
و سوم کمرنگتر شده و مجددا ً در برنامه چهارم به
صورت جدیتری مورد توجه قرار میگیرد.
در کنار تأکید اینچنینی به یک شاخص در همه
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برنامههای توسعه ،متأسفانه توجه به سرمايهگذاري
درآمدهاي نفتي جهت توسعه انرژيهاي جايگزين
براي نسل آينده به صورت مستقیم مورد توجه قرار
نگرفته و چه بسا دقت سیاستی عمیقی درباره آن
وجود نداشتهاست.
یکی از نکات برجسته در برنامهها را میتوان نقطه
عطف برنامههای چهارم و پنجم دانست که رویکرد
سیاستگذار به سمت مدیریت درآمدهای حاصل
از فروش منابع نفتی تغییر میکند و پیشنهادهای
برنامهای به سمتی سوق پیدا میکند که تا حد
امکان درآمدهای نفتی به صورت جاری هزینه نشود
و به صورت سرمایهگذاریهای پایدار و با رویکرد
زیرساختی مورد استفاده قرار گیرند .میتوان گفت
که همزمانی برنامه پنجم با افزایش قیمت نفت نیز
در اتخاذ چنین سیاستهایی مؤثر بوده است.
مسئله دیگر سیر ابداعات شاخصهای جدید
متناسب با تحوالت است ،به طوری که در شاخص
توجه به ابعاد توسعه پايدار در كشور (حفظ محيط
زيست) و ...مشاهده میکنیم که حاصل ابداعات
برنامه دوم توسعه است و تا برنامههای بعدی نیز
ادامه داشته است.
حقوق بيننسلي از مباحثي است كه در حوزه
دانش حسابداري به آن توجه شده است و ريشه
در سنن مذهبي ،فرهنگي و حقوقي عرفي دارد.
پورسعید در مقالهاي تحت عنوان «پايداري محيط
زيست از ديدگاه اسالم» بيان ميكند كه بر اساس
شريعت اسالم ،انسان بايد در بهرهبرداري از منابع ،نه
تنها به حقوق افراد جامعه (عدالت دروننسلي) توجه
داشتهباشد ،بلكه به حقوق نسلهاي آينده (عدالت
بيننسلي) كه چنين منابعي ضامن حيات و بقاي
آنها است نيز توجه كامل مبذول دارد.
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در نگاه اسالم ،افراد گوناگون در درون يك نسل،
هيچ ترجيحي بر يکديگر ندارند و توزيع ثروت بر
اساس عدالت ،مورد تأكيد شارع است .افزون بر
اين ،افراد نسلهاي گوناگون نيز در اين مسئله از
فرصتهاي يكسان برخوردارند و سبقت يا تأخر
نسلي بر نسل ديگر سبب بهرهمندي بيشتر و يا
محروميت آن نخواهد شد.
اين موضوع در ادبيات اقتصاد متعارف ،در سال
 1974توسط جيمز توبين تحت عنوان حفظ منابع
آيندگان در مقابل دعاوي نسلي طرح شد .حق
برابري نسلها يك مفهوم ارزشي است كه به منابع
نسلهاي آينده توجه ميكند .در اسناد سياسي و
بينالمللي به اين حق به صراحت توجه نشده و
موضوع آن در اقتصاد ،بيشتر در ضمن اصطالح
توسعه پايدار بيان شدهاست.
بنا بر گزارش كميته اقتصاد و تلفيق كميسيون
اقتصاد كالن ،بازرگاني و اداري مجمع تشخيص
مصلحت نظام ( ،)1386امروزه مهمترين اصل توسعه
پايدار ،عدالت بيننسلي است .به اين معنا كه هر
نسل حداقل ميبايد به اندازهاي كه خود به منابع
و ثروتهاي عمومي دسترسي داشته را به نسل بعد
منتقل کند .اين مبنا ميتواند حتي در بهرهبرداري
از عوايد ناشي از نفت و مشتقات آن نيز مؤثر باشد
(باباخاني و ديگران.)8 :1394 ،
عدالت بیننسلی یکی از مفاهیمی است که طی
چند دهه گذشته ،مورد توجه بسیاری از اندیشمندان
قرار گرفته است .بررسی سیاستهای ملی از منظر
میزان تحقق عدالت بیننسلی از طریق اجرایی کردن
این سیاستها موضوعی قابل تأمل است .با توجه
به این دغدغه ،پژوهش حاضر به بررسی برنامههای
توسعه پنج ساله پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران
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از منظر عدالت بیننسلی با تأکید بر بخش انرژی (و
با تمرکز خاص بر صنعت نفت و گاز) پرداختهاست.
در این پژوهش ،ضمن شناسایی ،اعتبارسنجی و
رتبهبندی شاخصهایی که نمایانگر مفهوم عدالت
بیننسلی در بخش نفت و گاز باشند ،به بررسی جزء
به جزء بندهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم
به مفهوم عدالت بیننسلی اشاره داشتند ،اقدام شد
و از این رهگذر ،آسیبشناسی اولیه در این زمینه
صورت پذیرفت.
پس از رتبهبندی شاخصهای طراحیشده با
روش تاپسیس ،شاخصهای »توجه به سرمایه
گذاری زیربنایی از طریق منابع حاصل از درآمدهای
نفتی«» ،توجه به تولید صیانتی در استخراج منابع
نفتی»« ،توجه به جلوگیری از مصرف درآمدهای
نفتی به عنوان درآمد جاری در کشور»« ،توجه
به سرمایهگذاری درآمدهای نفتی جهت توسعه
انرژیهای جایگزین برای نسل آینده»» ،توجه به
تجهیز و بهروزرسانی صنعت نفت کشور از طریق
منابع حاصل از درآمدهای نفتی»« ،توجه به
سرمایهگذاریهای متناسب بر اساس نیازمندیهای
نسل آینده (مثل توسعه فناوری اطالعات) از
درآمدهای حاصل از منابع نفتی کشور»« ،توجه به
ابعاد توسعه پایدار در کشور و توجه به صرفهجویی در
بخش مصرف منابع حاصل از نفت و گاز« به ترتیب
در رتبههای اول تا هشتم قرار گرفتند.
 .1-4پیشنهادهای سیاستی

همانگونه که مشاهده شد ،پس از تطبیق
شاخصها روی بندهای احصاشده از برنامههای
توسعه پیشین باید گفت توجه سیاستگذار به مقوله
عدالت ،الاقل در مقام بیان و تصویب سیاستها در
طول شش برنامه گذشته هرچند با فراز و نشیب

همراه بوده ،ولی رشد قابلتوجهی داشته است.
ضمن اینکه سیاستهای برنامههای اخیر (بهویژه
برنامههای پنجم و ششم) نسبت به برنامههای اول
و دوم کاملتر و جامعنگرتر بودهاست.
از جهت پرداخت به مقوله عدالت بیننسلی
نیز رویکرد برنامههای اول تا ششم متفاوت است،
برنامههای ابتدایی عمدتاً سیاست صرفهجویی در
بخش انرژی را مد نظر قرار دادهاند و در برنامههای
پایانی ،عمده تمرکز بر مدیریت درآمدهای حاصل از
منابع نفتی و همچنین مدیریت برداشت هدفمند از
منابع نفتی بودهاست.
با توجه به تحلیلها و نتایجی که ارائه شد ،میتوان
پیشنهادهایی را در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه
ارائه کرد ،استفاده از شاخصهای احصاشده این
پژوهش در بخش نفت و گاز برنامه هفتم میتواند
راهگشا باشد .بر اساس نظرات خبرگان این حوزه،
برخی شاخصها اهمیت بیشتری نسبت به مابقی
موارد دارد ،ولی متأسفانه در برنامهریزی شش برنامه
پیشین ،توجه کمتری به آنها صورت گرفته است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که دو شاخص
»توجه به سرمايهگذاري زيربنايي از طریق منابع
حاصل از درآمدهاي نفتي« و »تولید صیانتی در
استخراج منابع نفتی« از اهمیت بیشتری نسبت به
شاخصهای دیگر برخوردارند ،ولی توجه بسیار اندکی
به آنها صورت گرفته است .هرچند به منظور تحقق
عدالت بیننسلی در برنامههای توسعه در بخش نفت و
گاز ،میتوان سیاستهای گوناگونی را در نظر گرفت،
ولی طراحی سیاستها در الیههای گوناگون با توجه
به شاخصهای پیشنهادی قابل توصیه است.
سطحبندی این سیاستها میتواند در مقام
پیادهسازی آنها نیز سهولت بیشتری را ایجاد کند.
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برخی از سیاستها ،در سطوح عملیاتی ،برخی در
سطوح میانی و برخی در سطوح عالی قابل تجویز
هستند و به همین نسبت ،ارزیابی سیاستها نیز
متفاوت خواهد بود که بحث تفصیلی در این زمینه،
میتواند موضوع پژوهشی دیگر باشد.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت
شده است.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی :محمد نوروزی ،روششناسی :محمد
نوروزی ،اعتبارسنجی :امیرحسین خورشیدی اطهر،
تحلیل :محمد نوروزی ،امیرحسین خورشیدی
اطهر ،تحقیق و بررسی :محمد نوروزی ،امیرحسین
خورشیدی اطهر ،منابع ،نگارش پیشنویس :محمد
نوروزی ،ویراستاری و نهاییسازی نوشته :امیرحسین
خورشیدی اطهر ،بصریسازی :امیرحسین
خورشیدی اطهر ،نظارت و مدیریت پروژه :محمد
نوروزی.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.
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ضمیمه:
جدول :استخراج سیاستهای موجود در برنامهها بر اساس شاخصهای احصایی
شاخص

سیاست

جانشینی استفاده از گاز طبیعی به جای فرآوردههای نفتی و سایر سوختهای انرژیزا
توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاهها ،صنایع ،تجاری و خانگی
اولویت در تأمین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور
بهبود بهرهبرداری از تأسیسات صنعت برق کشور

تأکید بر سیاستگذاری در زمینه مصرف بهینه انرژی

تأکید بر سیاستگذاری در زمینه صرفهجویی در سوخت و انرژی

تأکید بر سیاستگذاری جهت رعایت دقیق اولویتهای بخش انرژی
لونقل عمومی
تأکید بر گسترش و تأکید بر حم 

افزایش قیمت فرآوردههای نفتی به منظور صرفهجویی و تأمین عدالت اجتماعی
اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفههای مصرف آب ،برق و گاز

توجه به
صرفهجويي
در بخش
مصرف منابع
حاصله از نفت
و گاز

تأکید بر سیاستگذاری در جهت کاهش مصرف فرآوردههای نفتی
افزایش قیمت گاز طبیعی

اعمال سیاست جهت تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستمها و تجهیزات انرژیبر
تنظیم ساعات کار اصناف به منظور مدیریت مصرف انرژی

تنظیم برنامه فصلی کارخانجات و صنایع به منظور مدیریت مصرف انرژی
تدوین و اجرای ضوابط الزم جهت تسهیالت مالی به صنایع برای اصالح ساختار مصرف
انرژی
تهیه و تنظیم مقررات مربوط به رعایت استاندارد مصرف انرژی در ساختمان

تشکیل کمیتهای جهت ارائه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی و...
تغییر نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی و تعدیل آن بر اساس قیمتهای صادراتی خلیج
فارس
توسعه تولید خودروهای دوگانهسوز
لونقل عمومی درونشهری
توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت یارانهای به حم 

توسازها به منظور کاهش مصرف انرژی
بهینهسازی ساخ 
مکلف شدن دولت به اجرای طرح جایگزینی محصوالت کمبازده صنعتی و پرمصرف مانند
خودروهاي فرسوده با اعطاي مشوقهاي مورد نياز
مکلف شدن دولت به اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنايع به نحوي که منجر به کاهش
مصرف و شدت انرژي و آاليندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات شود
اجرای ترتیباتی جهت کاهش ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان به میزان  5درصد
جلوگیری خودداري از شمارهگذاری خودروهای فاقد شرايط يورو ۴
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کد

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14

برنامه

1
1
1
1
1
1
1

4و1
2
2

2و3
2
2
2

P15

2

P16

22

P17

2و3و4

P18

2و3

P19

4

P20

4

P21

4

P22

4

P23

6

P24

6

P25

6

P26

6
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شاخص

توجه به توليد
صيانتي در
استخراج
منابع نفتي

سیاست

کد

برنامه

اولویت در جمعآوری گازهای همراه نفت میادین فالت قاره

P27

1

رعایت اولویت در تأمین گاز پروژههای تزریق گاز به منظور جلوگیری از هرزروی نفت خام

P28

1

پرهیز از برداشت گاز کالهک مخازن نفت

P29

1

حمایت از توسعه میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) از طریق عقد قرارداد با
شرکتهای خارجی و بازپرداخت از محل تولیدات میادین مربوط

P30

1

تضمین برداشت صیانتی از محازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد

P31

4

تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری برای طرف قرارداد ،متناسب با شرایط هرطرح و با رعایت
ایجاد انگیزه برای بهکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف ،توسعه وبهرهبرداری

P32

4

اعطای مجوز به شرکت ملی نفت برای توسعه فناوری جهت جمعآوری گازهای همراه نفت و
بازپرداخت تعهدات ایجادشده از محل درآمد اضافی همان طرحها

P33

4

P34

4

اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از محازن نفت و گاز کشور

P35

4

تشویق و حمایت از جذب سرمایهها و منابع خارجی در فعالیتهای باالدستی نفت و گاز،
بهویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور

P36

4

اعطای مجوز به دولت جهت انعطاف بیشتر در قراردادهای بیع متقابل

P37

4و5

تهیه برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری با رعایت اولویتبندی
مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی

P38

5

برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز ،آب و سایر روشها

P39

5

جمعآوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهرهبرداری

P40

5

صدور پروانه بهرهبرداری به شرکتها با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی

P41

5

موظف شدن وزارت نفت به ذخایر راهبردی نفت و گاز بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی
نفت و گاز با تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز ،بهويژه در ميادين مشترک
تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد

P42

6

تأکید بر اولویت برداشت از میادین مشترک

P43

1و5و6

تأکید نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید

P44

5

انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده
از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی
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شاخص

توجه به
جلوگيري
از مصرف
درآمدهاي
نفتي به
عنوان درآمد
جاري در
كشور

توجه به
سرمايهگذاري
درآمدهاي
نفتي جهت
توسعه
انرژيهاي
جايگزين
براي نسل
آينده
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سیاست

کد

برنامه

قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه

P45

5

تأکید بر افزایش درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی

P46

1

افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از محل تخصیص مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به
عنوان سهم دولت

P47

3

ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت

P48

4و5

تأکید بر تشکیل حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام

P49

3

تشکیل حساب ذخیره ریالی

P50

3

افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینهای دولت

P51

5

تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام،
گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب
ذخیره ارزی ،مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای
اسالمی مجاز است

P52

5

تأکید بر تشکیل صندوق ملی

P53

5و6

تأکید بر بهکارگیری عواید حاصل از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و دیگر کانیها در
سرمایهگذاری ،انتقال فناوری و ارتقای علمی و فنی کشور

P54

1

ارائه تسهيالت ريالي به صنايع کوچک و متوسط تعاوني و غيردولتي در چارچوب اساسنامه
دائمي صندوق توسعه ملي از طريق بانکهاي عامل دولتي

P55

6

تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش حاملهای انرژی جهت انجام تحقیقات الزم
در زمینه صرفهجویی و مدیریت بر مصرف انرژی

P56

2

تأکید بر ایجاد تسهیالتی برای تأمین خوراک مورد نیاز واحدهای مجتمع تولیدی بخش
پتروشیمی کشور جهت جلب سرمایهگذاری بخش غیردولتي

P57

6
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شاخص

توجه به
تجهيز و
بهروزرسانی
صنعت نفت
كشور از
طريق منابع
حاصل از
درآمدهاي
نفتي

توجه به
سرمايهگذاري
متناسب
بر اساس
نيازهاي نسل
آينده

سیاست

اعطای مجوز به شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پیادهسازی طرحهای سرمایهای پتروشمی
از طریق پیشفروش محصوالت تا سقف مشخص
توجه به توسعه فناوری در صنعت نفت و توسعه تجهیزات سختافزاری
واریز ساالنه  10درصد از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به
خزانه برای عملیات نفتی
تکمیل دو پاالیشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس»
اعطای تسهیالت برای بهینه سازی پاالیشگاههای موجود
سامانه یکپارچه کنترل و اندازهگیری میزان تولید ،فراورش ،انتقال ،پاالیش ،توزیع و صادرات
نفت خام و گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی
تخصیص یکدرصد از اعتبارات طرحهای توسعهای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول
برنامه ،جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب ،توسعه فناوریهای اولویتدار نفت ،گاز و
پتروشیمی و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیسازی
آنها و کاهش شدت انرژی به منظور افزایش و ارتقای توان علمی ،فناوری و نوآوری در
صنعت نفت
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه انرژی و نفت و ارائه تسهیالت به آنها
تخصیص معادل يکدرصد از اعتبارات طرحهاي توسعهاي ساالنه شرکتهاي تابعه در طول
اجراي قانون برنامه ،جهت ايجاد ظرفيت جذب ،توسعه فناوريهاي اولويتدار نفت ،گاز و
پتروشيمي و انرژيهاي تجديدپذير و بهکارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريهاي
موجود و بوميسازي آنها وکاهش شدت مصرف انرژي
ایجاد تمهیدات الزم برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهاي شرکتهاي بخش خصوصي
و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اکتشاف ،توليد و
بهرهبرداري توسط وزارت نفت
انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده
از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی
اعطای مجوز به شرکت ملی نفت برای توسعه فناوری جهت جمعآوری گازهای همراه نفت و
بازپرداخت تعهدات ایجاد شده از محل درآمد اضافی همان طرحها
تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف حفظ سهم نسلهای آینده
اعطای تسهیالت از منبع صندوق ملی به بخش خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی
متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاری توجیهدار فنی ،مالی
و اقتصادی
سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب
اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران
اعطای تسهیالت برای تولید بنزین
تخصیص يكدرصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت در قالب بودجه ساالنه
به وزارت راه و شهرسازي جهت اجرای طرحهاي حملونقل ريلي با اولويت مناطق كمتر
توسعهيافته
تأکید بر ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده ( )1قانون برنامه
چهارم توسعه
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کد

برنامه

P58

1

P59

3

P60

5

P61

5

P62

5

P63

5

P64

5

P65

6

P66

6

P67

6

P68

4

P69

4

P70

5

P71

5

P72

5

P73

5

P74

5

P75

6

P76

5
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شاخص

توجه به ابعاد
توسعه پايدار
در كشور
(حفظ محيط
زيست و)...

212

سیاست

کد

برنامه

تأکید بر تجدیدنظر در الگوی مصرف انرژی در کشور و کاهش در آلودگی سوختها

P77

2

تأکید بر صرفهجویی ،منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست
تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ،فرایندها و
سیستمهای مصرفکننده انرژی
تأکید بر رعایت مقررات و مالحظات محیط زیستی
اجرای طرحهای بهینهسازی و کمک به اصالح و ارتقای وسایل ،تجهیزات کارخانجات و
سامانههای مصرفکننده انرژی
تأکید بر نظارت بر سالمت و ایمنی و محیط زیست

P78

3

P79

3

P80

4

P81

4

P82

5

P83

6

P84

5و6

P85

6

برنامهریزی جهت تخصیص عوارض آالیندگی
اختصاص درصدی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات
گاز طبیعی بهترتيب يکسوم به استانهاي نفتخيز و گازخيز و دوسوم به مناطق و
شهرستانهاي کمتر توسعهيافته (در برنامه پنجم  2درصد و در برنامه ششم  3درصد)
تأمین هزینههای تجهیز درمانگاهها در مناطق نفتخیز
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